
 

  كورونا ينهك المستشفيات وتوقعات بآالف اإلصابات بعد األعياد
 21/12/2021الثالثاء

 
 الكلفة االستشفائية مرتفعة جدا ولن يكون بمقدور جميع المرضى تلقي العالج الالزم (علي علوش)

 

يواصل وباء كورونا انتشاره وسط ارتفاع عدد المرضى في المستشفيات وعدد الوفيات، الذي وصل 
 .كانون األول  21 وفاة اليوم الثالثاء في  15 إلى

وحيال ارتفاع عدد اإلصابات، ناشدت نقابة الممرضات والممرضين جميع اللبنانيين اتخاذ أقصى درجات 
الوقاية وتلقي اللقاح وعدم االختالط واالستهتار في الفترة المقبلة، كي تنطلق السنة الجديدة بخير وسالم بعيداً 

حية. وتوقفت النقابة عند "الواقع الخطير لموجة كورونا الرابعة، حيث تشير التوقعات إلى من المآسي الص
وصول أعداد المصابين باآلالف بعد فترة األعياد كما حصل في العام الماضي. وهو أمر مقلق بسبب الظروف 

 ."التي يمر فيها لبنان وبخاصة االوضاع االقتصادية المتردية

 
 كلفة مرتفعة

إلى أن "الكلفة االستشفائية أصبحت مرتفعة جداً، ولن يكون بمقدور جميع المرضى تلقي العالج الالزم. ولفتت 
وهذا المؤشر السلبي يضاف إلى مؤشرات قدرة المستشفيات وجهوزيتها وأوضاع العاملين في القطاع الصحي، 

 ."عيات خطيرةوبخاصة الممرضات والممرضون المنهكون من ضغوط يتعرضون لها، ما ينذر بتدا
 



 إصابات ووفيات

وفاة، رفعت العدد التراكمي للوفيات   15  إلى ذلك واصل وباء كورونا انتشاره وسجل لبنان يوم أمس
وقد أجري يوم   إصابة.  703555  إصابة جديدة، رفعت عدد اإلصابات الكلية إلى  1806وفاة، و  8965  إلى

بالمئة. أما نسبة الحدوث   11.1  ة انخفضت إلىفحصاً، لكن نسبة الفحوص التراكمية الموجب  23535  أمس
 .حالة، وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة  418لكل مئة ألف شخص فارتفعت 

 

 مرضى المستشفيات

في غرفة العناية الفائقة،   301  مريضاً، بينهم  648  إلى ذلك وصل عدد المرضى في المستشفيات إلى
بالمئة من حاالت االستشفاء هي ألشخاص غير   90  ةوتبين أن نسب  ألجهزة تنفس اصطناعي.  58  يحتاج

 .بالمئة في العناية الفائقة هي ألشخاص غير ملقحين  93  ملقحين، وكذلك نسبة

 
شخصاً الجرعة   18268  ألف جرعة. فتلقى  30  على مستوى حملة التلقيح، بلغ عدد الجرعات المنفذة نحو

وبات العدد التراكمي للملقحين بالجرعة األولى نحو  الجرعة الثالثة. 7556الجرعة الثانية و  4131األولى، و
ألف شخص   901في المئة من السكان، ونحو مليون و  41.9  ألف شخص، بنسبة وصلت إلى  284مليونين و

ألف شخص،  256في المئة، كما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة   34.9  بالجرعة الثانية، بنسبة
ل  13.5  بنسبة شخصاً جديداً على المنصة لتلقي اللقاح، فرفعوا عدد المسجلين إلى   14694  بالمئة. كذلك تسجَّ

 .بالمئة من السكان  63.4  ألف مواطن، لتصير نسبتهم  455  ثالثة ماليين ونحو
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